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Usnesení

Soudní exekutor Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02
Cheb, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Okresního soudu v Sokolově ze
dne 22.12.2008, č.j. 17 Nc 12487/2008-7-, kterým byla nařízena exekuce podle
vykonatelného rozhodnutí: Rozhodčí nález JUDr. Pavel Utěšený rozhodce v sídle
Společnosti pro rozhodčího řízení, a.s. ze dne 19.11.2008, č.j. E/2008/04821, ve věci
oprávněného: Andrš a partneři, s.r.o., se sídlem Španělská čp.770 / čo.2, Praha 2  120
00, IČ: 27631427, právní zástupce Mgr. Filip Směja, advokát se sídlem Vinohradská
čp.938 / čo.37, Praha 2 120 00,  proti povinné: Eva Maixnerová, bytem Loket čp.9, Loket
- Údolí 357 31, nar. 12.4.1976, k uspokojení pohledávky oprávněného, jakož i k úhradě
nákladů exekuce, r o z h o d l   

t a k t o :

I. Dražební jednání nařízené usnesením č.j. 074 EX 13285/08-077 ze dne 15.1.2013 na
den 20.2.2013 v 10:00 hod. v sídle Exekutorského úřadu Cheb, 26. dubna 10, 350 02
Cheb s e  o d r o č u j e  n a   n e u r č i t o.

II. Ostatní ustanovení dražební vyhlášky č.j. 074 EX 13285/08-077, ze dne 15.1.2013
zůstávají beze změny.

O d ů v o d n ě n í :

Soudní exekutor Mgr. David Koncz vydal dne 15.1.2013 usnesení č.j. 074 Ex 13285/08-077,
kterým nařídil dražební jednání týkající se nemovitostí ve výlučném vlastnictví
povinné:
Ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na nemovitostech:

-budově čp. 9 (bydlení), část obce Údolí, postavené na pozemku st.p.č.32,
-pozemku st.p.č. 32 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 155 m2,

nacházející se v katastrálním území Údolí u Lokte, v obci Loket, okrese Sokolov,
zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem Karlovarský kraj, KP
Sokolov, na listu vlastnictví č. 332, pro katastrální území Údolí u Lokte a obec Loket.

Dne 13.2.2013 bylo na návrh navrhovatele – dlužníka Evy Maixnerové zahájeno insolvenční
řízení ve věci vedené pod sp.zn. KSPL 56 INS 3819/2013-A-2.. S ohledem na tuto
skutečnost soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a)
o.s.ř.)

V Chebu dne 18.2.2013

Mgr. David Koncz, v.r.
 soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Bc. Kateřina Šmerdová

„otisk úředního razítka“
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